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Przystanek Niepodległość
Razem świętujmy 100. rocznicę niepodległości

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na cykl wydarzeń i działań
edukacyjnych „Przystanek Niepodległość” – już od 5 listopada w
Warszawie.

W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej
21/25 od 5 listopada (poniedziałek) zaczynamy świętować 100. rocznicę
odzyskania niepodległości. Do 10 listopada oferujemy mieszkańcom
Warszawy: uczniom, nauczycielom, młodym ludziom i wszystkim
zainteresowanym, różne atrakcje. Chcemy w ten sposób przygotować się
do wyjątkowego w tym roku święta narodowego – 11 listopada.

Już w poniedziałek (5 listopada) zapraszamy na g. 11.00 na happening
historyczny przywitajmy razem komendanta Józefa Piłsudskiego, który
wśród dźwięków orkiestry uroczyście otworzy „Przystanek Niepodległość”.
Nieopodal swój obóz rozbiją żołnierze Legionów Polskich – zapraszamy na
wyjątkową lekcję żywej historii, na spotkanie z bronią i historią Wojska
Polskiego. O godzinie ok. 12.00 w pobliżu „Przystanku” przyjedzie tramwaj
specjalnej linii N. W nim nasi edukatorzy oraz przewodnicy opowiedzą o
historii Warszawy i Niepodległości, i zaśpiewają piosenki patriotyczne. W
poniedziałek rozpoczynamy cykl „Gawęd o Niepodległości”, wybitni
historycy i badacze każdego dnia będą opowiadali o postaciach, które są w
opozycji do ich osobistych sympatii, warto zadać im pytania. 

 

Zapraszamy do śledzeni aktualności na naszych stronach na Facebook’u:



Strefa Edukacyjna, Przystanku Historia oraz Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Kalendarz wydarzeń

5–10 listopada 2018 r.

Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej
21/25

5 listopada 2018 r. (poniedziałek)

godz. 11.00 „Piłsudski wysiada z czerwonego tramwaju na Przystanku
Niepodległość”. Powitanie komendanta Józef Piłsudskiego. Uroczyste
otwarcie Przystanku Niepodległość. Występ Orkiestry Reprezentacyjnej
Policji.

Sala konferencyjna

godz. 12.00 „Józef Piłsudski przyjeżdża do Warszawy”. Spotkanie
edukacyjne dla dzieci (zapisy).

godz. 13.30 Wykład: „Umundurowanie i wyposażenie żołnierzy Polskiej Siły
Zbrojnej i członków Polskiej Organizacji Wojskowej w 1918 r.” Piotr
Krukowski – Muzeum Lubelskie (wstęp wolny).

godz. 17.30 Spotkanie z cyklu „Tajemnice wywiadu” – „Wywiad w służbie
Niepodległej” prowadzenie Witold Gadowski (wstęp wolny).

Sala wystawiennicza

godz. 16.00 „Gawęda o niepodległości”. O Romanie Dmowskim opowie
prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki (wstęp wolny).

godz. 18.00 Rodzinne śpiewanki „Śpiewamy dla Niepodległej” – Związek
Dużych Rodzin (wstęp wolny).



Rekonstrukcje historyczne w pobliżu Przystanku Historia

godz. 10.00–15.00 „Obóz Legionów Polskich. Komendant Józef Piłsudski
odbywa przegląd żołnierzy Legionów. Rozbrajanie żołnierzy niemieckich
przez członków PSZ i POW w 1918 r.” – Projekt „Wojsko Polskie
1918–1921” Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Grenadiere”

 

6 listopada 2018 r. (wtorek)

Sala konferencyjna

godz. 15.00 Promocja serii edukacyjnej „Bohaterowie Niepodległej” z
udziałem autorów: dr. hab. Marka Gałęzowskiego oraz dr. Jerzego
Kirszaka, prowadzenie Adam Hlebowicz (wstęp wolny).

godz. 17.30 Spotkanie z cyklu „Powróćmy do korzeni” – pokaz filmu Leszka
Wiśniewskiego Polska góra była ich redutą… Kostiuchnówka 1916.
Gościem Jędrzeja Lipskiego będzie Marek Koprowski (wstęp wolny).

Sala wystawiennicza

godz. 10.00 „Józef Piłsudski przyjeżdża do Warszawy”. Spotkanie
edukacyjne dla dzieci (zapisy).

godz. 12.00 „Gawęda o niepodległości”. O Józefie Piłsudskim opowie prof.
dr hab. Jan Żaryn (wstęp wolny).

godz. 13.30 Oksfordzka debata historyczna: „Polskie ruchy emancypacyjne
działające na przełomie XIX i XX w. powinny były przedkładać walkę o
niepodległość nad walkę o prawa publiczne dla kobiet”. Debatować będą
uczniowie Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz Liceum im.
Mikołaja Kopernika w Warszawie (wstęp wolny).

godz. 16.30 Program publicystyczny na żywo „Wideoczat z historią – Jak
odzyskaliśmy niepodległość?”. Goście: prof. Mieczysław Ryba, prof. Janusz



Cisek. Prowadzący: Piotr Dmitrowicz (wideoczat z udziałem publiczności –
wstęp wolny).

godz. 18.30 „Od chodzonego do tanga”. Nauka tańców tradycyjnych.
Stowarzyszenie „Dom Tańca”, gra Kapela „Bonanza” (wstęp wolny).

 

Rekonstrukcje historyczne w pobliżu Przystanku Historia

godz. 10.00–15.00 „Obóz Legionów Polskich. Komendant Józef Piłsudski
odbywa przegląd żołnierzy Legionów. Rozbrajanie żołnierzy niemieckich
przez członków PSZ i POW w 1918 r.” – Projekt „Wojsko Polskie
1918–1921” Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Grenadiere”

godz. 11.00 Wykład: „Umundurowanie i wyposażenie żołnierzy Polskiej Siły
Zbrojnej i członków Polskiej Organizacji Wojskowej w 1918 r.” Piotr
Krukowski – Muzeum Lubelskie (wstęp wolny)

 

7 listopada 2018 r. (środa)

Sala konferencyjna

godz. 11.30 „Losy Polski i Polaków w 1914–1923 r.”. Zajęcia dla uczniów
(zapisy).

godz. 13.30 „Polskie wojsko od Francji do Mongolii”. Wykład Michała
Mackiewicza z Muzeum Wojska Polskiego (wstęp wolny).

godz. 16.00 „Gawęda o niepodległości”. O ojcu niepodległości, Ignacym J.
Paderewskim, opowie prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (wstęp wolny).

godz. 17.30 Prezentacja książki Roberta Frosta Oksfordzka historia unii
polsko-litewskiej. Rozmowę z autorem poprowadzi Tomasz Bohun,
redaktor pisma „Mówią Wieki” (wstęp wolny).



 

Sala wystawiennicza

godz. 13.00–19.00: #mojaniepodległa – seminarium dla nauczycieli
(zapisy).

 

8 listopada 2018 r. (czwartek)

Sala konferencyjna

godz. 9.00–17.30 Konferencja naukowa: „Międzynarodowe uwarunkowania
odbudowy Polski” (wstęp wolny).

Sala wystawiennicza

godz. 13.30 „Polskie drogi do niepodległości”. Wykład Macieja
Żuczkowskiego z Biura Badań Historycznych IPN (wstęp wolny).

godz. 15.00 „Gawędy o Niepodległości”. O Marii Skłodowskiej w czasie I
wojny światowej opowiedzą dr hab. Tomasz Pospieszny oraz prof. Jan
Piskurewicz (wstęp wolny).

godz. 18.00 „Niepodległa. Ballady”. Koncert Lecha Makowieckiego (wstęp
wolny).

 

9 listopada 2018 r. (piątek)

Sala konferencyjna i wystawiennicza

godz. 9.00–15.00 „Zagraj i wygraj niepodległość!”. Edukacyjny piknik dla
szkół (wstęp wolny).

godz. 12.30 „Nad nami orzeł biały”. Koncert polskich pieśni i piosenek



patriotycznych – Chór Kameralny OSM im. I.J. Paderewskiego z Krakowa,
pod dyrekcją Tomasza Półtoraka (wstęp wolny).

Sala konferencyjna

godz. 17.00 Promocja albumu Twórca Niepodległej – Józef Piłsudski
1867–1935. Spotkanie z dr hab. Markiem Gałęzowskim oraz dr Jerzym
Kirszakiem poprowadzi Adam Hlebowicz.

 

10 listopada 2018 r. (sobota)

godz.11.00–16.00 „Zagraj i wygraj Niepodległość”. Edukacyjny piknik dla
rodzin (wstęp wolny).

godz. 12.00 „Wyśpiewajmy Niepodległość”. Program patriotyczny dla
dzieci – Sonanto. Zespół Wokalno-Aktorski (wstęp wolny).

godz.12.00 „Spacer śladami dziadka Piłsudskiego”. Spacer poprowadzi
Michalina Żelazny – edukator Przystanku Historia (obowiązują zapisy).

godz. 15.30 „Od chodzonego do tanga”. Nauka tańców tradycyjnych dla
dzieci i rodziców. Stowarzyszenie „Dom Tańca”, gra Kapela „Karuzela”
(wstęp wolny).

godz. 19.00 „Polskie drogi do wolności”. Koncert – Sonanto. Zespół
Wokalno-Aktorski.

 

Specjalna linia tramwajowa N*

trasa: Metro Wilanowska – Centrum – plac Bankowy – Metro Ratusz Arsenał
– Stare Miasto – Dworzec Wiliński – Kawęczyńska Bazylika

5–10 listopada 2018 r. (poniedziałek–sobota)



Godziny jazdy: pn.–pt. od 11.22 do 17.28; sob. od 10:07 do 18:55

Program

Prelekcje (20 minut)

„Warszawa walczy o niepodległość”

„Życie miejskie Warszawy z okresu początków XX w. i
dwudziestolecia międzywojennego”

„Miejsca Warszawy”

Krótkie wykłady (5 minut)

„Ochotnicy zza wielkiej wody – tworzenie Błękitnej Armii na
kontynencie amerykańskim”

„Życie Józefa Piłsudskiego – nie tylko polityka”

„Harcerze w służbie niepodległości”

„Rówieśnicy Niepodległej w Kwaterze Ł”

„Nie tylko Dmowski – wizja odrodzonej Polski oczami narodowych
demokratów”

„Najwybitniejszy polityk wśród pianistów – pięć minut
Paderewskiego w światowej polityce”

i wiele innych.

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Akcja „Życzenia dla Niepodległej”

*podczas przejazdu obowiązują bilety komunikacji miejskiej, prelekcje i
wykłady prowadzoną są od 5 do 10 listopada.

Tramwaj specjalnej linii N będzie kursował również 11 listopada 2018 r.



(niedziela) od 10:07 do 15:00 oraz 12 listopada (poniedziałek).
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Powiązane informacje

Marszałek Piłsudski otwiera „Przystanek Niepodległość” – 5
listopada 2018
Przywitaliśmy razem komendanta Józefa Piłsudskiego, który wśród dźwięków
orkiestry uroczyście otworzył „Przystanek Niepodległość”.

Drugi dzień „Tygodnia Niepodległości” na Przystanku
Niepodległość – 6 listopada 2018
We wtorek prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek opowiadał o
nowej serii wydawniczej „Bohaterowie Niepodległej”, prof. Jan Żaryn przybliżył
postać Józefa Piłsudskiego, zaś licealiści z warszawskich szkół dyskutowali na
temat: Co ważniejsze, walka o niepodległość czy o prawa kobiet?

„Wojsko Polskie od Francji do Mongolii” – trzeci dzień „Tygodnia
Niepodległości” na Przystanku Niepodległość – 7 listopada 2018
W środę Michał Mackiewicz, kustosz Muzeum Wojska Polskiego, opowiadał o
polskich jednostkach wojskowych z I wojny światowej i epoki walki o granice.
Odbyły się także zajęcia dla uczniów i seminarium dla nauczycieli oraz prezentacja
książki Roberta Frosta „Oksfordzka historia historia unii polsko-litewskiej”.

Maria Skłodowska w I wojnie i koncert Makowieckiego – czwarty
dzień „Tygodnia Niepodległości” na Przystanku Niepodległość – 8
listopada 2018
W czwartek o Marii Skłodowskiej opowiadali dr hab. Tomasz Pospieszny oraz prof.
Jan Piskurewicz, Maciej Żuczkowski przedstawił polskie drogi do niepodległości.
Odbyła się także konferencja naukowa i wieczór z balladami dla Niepodległej.


